
 الباب الخامس

 الخاتمة

 االستنتاج -1

  اّليت مت  tاعتماد على نتائج حتليل البيانات ونتائج اختبار الفرضية الذي يستخدم فيها اختبار
 الوسيلة "يوجد تأثري إجيايب باستخدام شرحها يف الباب الرّابع، فتقدم الباحثة االستنتاج كما يلى:

 اإلسالمية املتوسطة املدرسة على اكتساب املفردات لدى طالب السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية
". الشمالية جاكرتا اخلرييّة

) بالدرجة 0،05جدول ىف مستوى األمهية ( t أكرب من )7,388( احلساب tقيمة اختبار 
 و الصندوق التعليمية الوسيلة. ولذلك "يوجد تأثري إجيايب باستخدام )dk =( )1,67 68(احلرية 
". الشمالية جاكرتا اخلرييّة اإلسالمية املتوسطة املدرسة على اكتساب املفردات لدى طالب السرّيّة البطاقة
 

 التضمين -2

 اإلسالمية املتوسطة املدرسةوفقا من نتائج حتليل البيانات أن اكتساب املفردات لدى طالب 
 أرقي من اكتساب السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية باستخدام وسيلة الشمالية جاكرتا اخلرييّة

 الصندوق التعليمية. وسيلة السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليميةاملفردات للطالب بدون استخدام وسيلة 
 أح  إليها الطالب ليتعلموا با. وألن يف هذه احلالة يوّفر املدرس الفرص الكثرية السرّيّة البطاقة و

 مبناقشة الطالب يقوم مث السرّيّة البطاقة و الصندوق يف يكت  كما وأفكارهم أرائهم لنقلللطالب 
 كما التعلم يف مرتقيا الطالب رغبة تكون الطريقة فبهذه املدرس، اشراف حتت الفصل داخل نتائجهم
.  العربية اللغة درس يف مهاراتم سرتتقي

إن الطالب اليتعلمون املواد التدريسية من قبل املدرس فحس ، وإمنا ميكن له أن يتعلم من 
الطالب اخخرين ح  تتطور قدرتم يف التعلم اللغة العربية. والغرم من إنشاه هذه الموعة التعاونية هو 

الفرص لطالب على املشاركة للتفكري خالل أنشطة التعليم والتعلم. ويف هذه احلالة، يرتكز مجيع  توفري



األنشطة التدريسية يف أنشطة الطالب، حبيث يتعلم الطالب عن طريق مطالعة املادة املدروسة ونقاشها 
حلل املشكالت الواردة لكي تزيد فعالية الطالب يف عملية التعلم. ويدل من خالل هذا البحث على 

 على اكتساب املفردات لدى السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةوجود تأثري إجيايب باستخدام 
. الشمالية جاكرتا اخلرييّة اإلسالمية املتوسطة املدرسةطالب 

 املناسبة خصوصا يف التعليمية الوسيلة واضافة إىل ذلك ينبغي على كل املدرس أن يستخدموا 
 تعليم اللغة العربية.

 
 االقتراحات -3

 اللغة تدريس بأمهية تتعلق اليت االقرتاحات الباحثة ستقدم السابقة والتضمني االستنتاجات ومن

: كالتايل االقرتاحات هي هذه و. العربية

 ينبغي للمدرس كمدبّر الفصل يف تعليم اللغة العربية أن يكون ذكيا ومتفاعال . .أ

ينبغى على املدرس أن يستخدم وسائل التدريس املتنوعة ىف القاه املادة التدريسية، ومن املستحسن  .ب
 على اكتساب املفردات لدى طالب ىف السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةأن يستخدم 

 تعليم اللغة العربّية.
 يف الطالب رغبة لترتقي طريقة التعليمية املتنوعةالومن املستحسن أن يعلم املدرس موضوع التدريس ب .ج

 .العربية اللغة تعلم
 جرا وهلم واجلنس والقدرة الكفاهة خمتلفة من يكون أن الفرق أعضاه خيتار أن يف املعلم على فينبغي .د

 .بينهم اجليد التعاون آداه على للحصول

  وممتعة سهلة مادة ولكنها صعبة، مادة ليست أل�ا العربية اللغة حيبوا أن املدرسة طالب على البد .ه

 . تعّلمها يف اجتهدنا اذا الفوائد كثرة وهلا



 اجليدة، ينبغي على املدرس أن ينظم الوقت السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةلتطبيق  .و

 تنظيما جيدا ح  تتزايد فعالية التدريس يف الفصل.

 نتيجة ودقة التالميذ تعلم أنشطة تغيري ملعرفة طويل زمان يف بالبحث تقوم أن الباحثة على فينبغي .ز
 .البحث

 

 

 


